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Leefklimaat

Aan de (besturen van de) politieke partijen die in de gemeenteraad van Stichtse
Vecht veftegenwoordigd zijn en hun raadsfracties.

Betreft : bouwplannen Harmonieplein.

Maarssen, 15 februari 2OL7

Geachte dames en heren,

Het MOL is 10 jaar geleden in het leven geroepen omdat er een grote kloof
dreigde te ontstaan tussen het gemeentebestuur en de bevolking.
Een van de oorzaken daarvan was dat de indruk overheerste dat niet naar de
bewoners werd geluisterd en voorstellen vanuit bewoners(groepen) zelden enig
effect hadden. Het MOL wÍlde die kloof proberen te dichten. Voor een deel is dat
gelukkig ook gebeurd. Er is veel verbeterd.
Toch gebeuren er nu helaas weer dingen die niet aansluiten bij dat wat men van
een gemeentebestuur mag verwachten. Wij voelen ons geroepen in het belang
van de leefbaarheid in Maarssen u daarop te wijzen. Daarom deze ongewone
brief.

Wij hebben met enige verbazing moeten constateren dat het voorstel tot
vaststelling van het stedenbouwkundig plan voor het Harmonieplein zonder
noemenswaardige discussie door de commíssie fysiek domein van 7 februari jl.
werd aanvaard. Die verbazing is vooral veroorzaakt doordat dit voor de
leefomgeving ingrijpende voorstel op een groot aantal punten niet aansluit op
door de gemeenteraad eerder vastgestelde regels en beleidsuitgangspunten,
Wij noemen de belangrijkste en lichten deze hieronder toe.

Bij de berekening van de parkeerbehoefte zijn de parkeernormen, die door de
gemeenteraad zijn vastgesteld, niet juist toegepast. Hoewel erkend wordt dat er
bij de nieuwbouw minimaal 172 plaatsen nodig zijn, worden er in het plangebied
minder aangelegd. Daarbij hanteert men ongefundeerde en zelf bedachte
formules die leiden tot een lagere uitkomst van die "behoefte". Ook is geen
rekening gehouden met een voorzienbare aanvullende vraag naar
parkeergelegenheid, onder andere omdat de parkeerplaatsen bij de woningen
"eigen" parkeerplaatsen zijn, dus niet geschikt als wisselplek.

Gesteld wordt dat er geen vraag is naar een theater(zaal) in Maarssen en
Maarssenbroek. Daarom wordt in het plan geen vervangende voorziening voor't
Zand opgenomen. Maar cultuur heeft ook een aanbodzijde. ln het raadsprogramma



2A14-2018 is vastgelegd dat "(onze) visie gericht is op het verbinden en versterken
van het cultureel aanbod ." Ook staat daarin "Wij willen minstens één
(multi)functionele ontmoetingsruimte in iedere kern". Maarssen-dorp en
Maarssenbroek ontberen straks een voor theater geschikte zaal. Een andere plek
dan bij het Harmonieplein is daarvoor waarschijnlijk in het dorp niet te vinden.

Onlangs is bepaald dat bij nieuwbouw 30o/o van de te bouwen woningen tot de
sociale sector moet behoren. Woningen die aan woningzoekenden met een laag
inkomen moeten kunnen worden toegewezen. Dergelijke woningen zijn echter
niet in dit plan opgenomen.
Weliswaar zouden de te bouwen (kleine) zorgwoningen tot de beoogde categorie
kunnen gaan behoren als er geen vraag meer zou zijn naar die zorgwoningen.
Als verondersteld wordt dat het laatste voorzienbaar is, zou men ook rekening
moeten houden met een grotere behoefte aan parkeerplaatsen.

Samen met de bevolking van Maarssen-dorp is een dorps ontwikkelingsplan
opgesteld en door de gemeenteraad vastgesteld. In die dorpsvisie staan allerlei
ideeën voor verbetering van het leefklimaat in ons mooie dorp. Voor een
belangrijk deel hebben die ideeën betrekking op het gebied rond het
Harmonieplein. Maar in de nu voorliggende opzet is daarvan bijna niets terug te
vinden. Door de beoogde woningbouw wordt de realisering van een aantal eerder
omarmde voorstellen definitief onmogelijk. Daardoor wordt de leefbaarheid
geschaad.

Wij vinden het geen goede zaak dat een bestuursorgaan, dat bestaat uit door de

bevolking gekozen vertegenwoordigers, voorstellen als deze min of meer
accepteert, daarbij voorbijgaand aan eerder vastgestelde regels en vastgelegd
beleid. De gemeenteraad heeft onder andere een controlerende functie en dat
zal ook moeten blijken uit een behoorlijke toetsing van voorstellen. Dat is op
dinsdag 7 februari jl. bij het behandelen van het voorstel over de herinrichting
van het Harmonieplein niet ervaren. Op deze manier wordt het vertrouwen in

politieke vertegenwoordigers ondermijnd en de afstand tussen "de politiek" en
i'de burgers" zeker niet verkleind, eerder het tegendeel. Dat kan uw bedoeling
toch niet zijn?

Wij zÍjn benieuwd naar uw reactie.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur v

Jack Ruibing, voorzitter.
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Kor Buist,


